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FILATELISTENVERENIGING  "RODEN-LEEK en omstreken" 
 

Aangesloten bij het SamenwerkingsVerband Filatelie en de K.N.B.F. 
Ingeschreven bij de K.v.K. nr. 4004.8872 
 

voorzitter J. Gerritsen, Appelhof 25, 9356 BT  Tolbert 
         tel. 0594 515 331 
 

secretaris W. van der Velde, Groningerweg 32, 9321 TC  Peize  
             tel. 050 503 2608 
           e-mail: sec@fvrl.nl 
 

penning-   J. Broere, Heerestraat 211, 9301 AE  Roden 
meester  tel. 050 501 9364 
         
postzegel-      mw. C.W.P. van Leeuwen, Faunalaan 6, 9301 KG  Roden 
beurzen       tel. 050 534 3470 
 

nieuwtjes- mw. T. Oberink-Gaaikema, Valkenierslaan 1, 9301 KM Roden                             
dienst  tel. 050 501 9547                    
 

R.Z.V.  B. Peeterse, Weth. I.Hutstraat 68, 9351 RH  Leek 
financiën tel. 0594 517 721 
 

alg. zaken P. Kremer, Buitensingel 62, 9883 SJ  Oldehove 
  tel. 0594 621 266 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

R.Z.V.  mw. C. Schuitema, De Grouw 10, 9351 LP  Leek 
organisatie tel. 0594 511 586 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Rek.nr. nieuwtjesdienst :    NL98 INGB  0004 3757 69 
  t.n.v. FV Roden-Leek Nieuwtjes te Roden 
 

Rek.nr. rondzendverkeer:  NL92 INGB  0003 9300 65   
 t.n.v. RZV FV Roden-Leek te Leek 

 
Rek.nr. penningmeester (algemeen):  NL41 INGB  0003 9466 00 
  t.n.v. FV Roden-Leek e.o. te Roden 
 
Website:  www.fvrl.nl 

http://www.fvrl.nl/
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Van de voorzitter 
 

Terug van een vakantie komen is niet zo leuk als met vakantie gaan. 
Maar hoe dan ook aan alles komt een einde, zo ook aan mijn vakantie. 
En dan die rommel die je weer moet op ruimen. Goed u kent dat wel, 
dus dit is dan oud nieuws. 
Het verenigingswerk vraagt dan weer de aandacht, dus mouwen 
opgestroopt en overal gevraagd wat er in die tijd is gebeurd. 
Dat was wel het een en ander zoals de eerste bijeenkomst in de Til in 
Leek, opkomst 30 personen, dus het gaat waarschijnlijk in een behoefte 
voorzien, tenminste als de opkomst acceptabel blijft. Dus blijf komen.  
 

We hebben weer promotie gemaakt op de hobbybeurs in Leek en op 1 
november staan we op de hobbybeurs in Peize. U ziet we proberen 
zoveel als mogelijk is onze vereniging te promoten om zo onze 
gezamenlijke hobby in stand te kunnen houden. 
Verder wil ik de mensen die ons helpen op deze diverse beurzen hartelijk 
danken. 
 

De post vraagt zich af hoe het toch komt dat er steeds minder wordt 
geschreven. Wel in Denemarken gaan de posttarieven weer omhoog en 
het is daar al niet goedkoop, kan ik u verzekeren. Dus hoe zou het zo 
komen dat mensen steeds meer via internet doen denkt? 
Als dit zo door gaat ben ik bang dat postzegels verzamelen op termijn 
passé is. 
Maar we gaan zo lang als mogelijk is door. 
Tot ziens op de clubavond. 
 

Jan Gerritsen 
 

Verenigingsagenda seizoen 2015-2016 
 

zaterdag 24 oktober: onze beurs in Nieuw-Roden 
woensdag 4 november: grote clubveiling 
woensdag 2 december: lezing 
woensdag 6 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst 
woensdag 3 februari: lezing 
woensdag 2 maart: ALV 
woensdag 6 april: lezing 
woensdag 11 mei: minilezingen 
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Onze eerstkomende clubavond wordt gehouden op woensdag 4 
november a.s. in het verenigingsgebouw “Op de Helte” in Roden. De 
zaal is open vanaf 19.15 uur; u bent dan in de gelegenheid om in alle rust 
uw nieuwtjes en uw bestellingen af te halen. 
 

Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur en de agenda is als volgt: 
1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Filatelistisch allerlei. 
4. Uitslag ladderwedstrijd oktober. 
5. Grote clubveiling 
6. Rondvraag. 
7. Sluiting. 

 

Denkt er aan ook wat kleingeld mee te nemen voor het afrekenen van 
door u gekochte kavels?  
In verband met het afrekenen na de clubveiling is er deze avond geen 
gratis verloting. 
 
 

Grenzeloos Nederland 
 

Op 14 september verscheen in de reeks “Grenzeloos Nederland” een 
emissie, gewijd aan de relatie Nederland-USA. Het velletje bestaat uit 6 
zegels, categorie 1 buitenland, dus € 1,15 per stuk. 
Eigenlijk zijn er drie velletjes, weliswaar hebben deze dezelfde zegels, 
maar de tekst is verschillend. De drie teksten hebben betrekking op 
popcultuur, taal en architectuur. In abonnement is het eerste velletje 
geleverd. Leden, die belangstelling hebben voor de twee andere, kunnen 
zich melden bij de nieuwtjesdienst, 050 501 9547.  
De reeks “Grenzeloos Nederland” werd voor het eerst uitgegeven in 
2008. Hieronder een overzicht: 

2008  Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba. 
2009  Nederland en Brazilië 
2010  Nederland en Suriname 
2011  Nederland en Zuid-Afrika 
2012  Nederland en Indonesië 
2013  Nederland en België 
2014  Nederland en Japan. 

Decemberzegels 



 5 

 

Op 24 november verschijnen weer de bekende zegels, waarmee u de 
decemberpost kunt frankeren tegen een gereduceerd tarief van € 0,64 
een korting dus van € 0,05.  
Het vorig jaar werden ruim 200 velletjes verkocht, hetgeen neerkomt op 
twee velletjes per lid. Dit aantal moet toch omhoog kunnen. Informeer 
bij familie, vrienden of zakelijke relaties of zij niet via u  deze zegels 
willen bestellen. Voor het doen van een bestelling ontvangt u een 
bestelformulier, Dit formulier graag inleveren op de clubavond in 
november of opsturen naar de nieuwtjesdienst, Valkenierslaan 1, 9301 
KM Roden. Telefonisch bestellen kan eveneens 050 501 9547.  
Laten wij er met elkaar voor zorgen, dat dit jaar een record aantal 
velletjes wordt verkocht. De vereniging rekent op u. 
 
 

Zakelijke postzegels 
 

Reeds eerder stond in de nieuwsbrief een oproep, waarin leden werd 
gevraagd of zij bedrijven en/of instellingen kennen, die voor frankering 
van hun post rollen zakelijke postzegels kopen op een postkantoor.  De 
nieuwtjesdienst kan deze rollen echter ook leveren en wel: een rol van 
200 zegels no.1 en een rol van 100 zegels no.2. Kijk om u heen en 
probeer te verkopen.  
Leuk was de reactie van een zakelijke afnemer. Hij zag in de voorraad 
van de nieuwtjesdienst vele velletjes van 10 zegels met vaak mooi 
afbeeldingen ”Eigenlijk veel interessanter om mee te frankeren, dan met 
de saaie zakelijke postzegels”, was zijn reactie. U begrijpt het al, hij ging 
niet met een rol van 200 zegels naar huis, maar met 20 leuke velletjes. Zo 
kan het natuurlijk ook! 
 
 

Een cadeautip 
 

Wilt u in de decembermaand iemand iets schenken, of zoekt u iets, dat u 
op uw verlanglijstje kan zetten, dan kunt u terecht bij de nieuwtjesdienst. 
Zij biedt aan een nieuw Importa insteekalbum met fraaie opdruk 
”Filatelistenvereniging Roden-Leek eo “, Edelweiβ, 16 witte bladen (32 
bladzijden) zonder tussenstrook. Winkelprijs € 13,25, onze prijs € 7,50 ! 
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Aanvullingsbladen 2015 Nederland 
 

Het is weer tijd om de aanvullingsbladen 2015 te bestellen. Dat kan met 
het bestelformulier, dat bij deze nieuwsbrief is gevoegd. Het betreft de 
bladen Nederland van de merken DAVO en Importa. Leden wordt 
dringend aangeraden zo spoedig mogelijk te bestellen. Levering van de 
Importa-bladen kan na 1 januari 2016 helaas niet worden gegarandeerd.  
 

Bestelling bij voorkeur opgeven vóór of op 4 november, onze 
maandelijkse clubavond. Een bestelformulier voor  bladen Nederland 
van andere merken, b.v. Lindner, en bladen buitenland ontvangt u op 
een later tijdstip. 
 
 

Album closed 
 

Op maandag 21 september overleed op 81-jarige leeftijd de heer J(an) 
Bult uit Tolbert. Hij was reeds enige tijd ernstig ziek en kon daardoor de 
clubavonden niet meer bezoeken. De heer Bult was jarenlang leider van 
onze jeugdafdeling het Karteltje, waarvoor hij veel heeft betekend. 
Op de clubavonden nam hij vaak met “een vriendelijk bedankt” post-
zegels in ontvangst, die door de leden aan de jeugd werden geschonken. 
Ook hij heeft helaas niet kunnen verhinderen, dat de jeugdafdeling 
wegens gebrek aan leden enige jaren geleden werd opgeheven.   
Bij zijn afscheid in het crematorium te Assen was namens de vereniging 
de heer Peeterse aanwezig. 
 
 

Contributie 2016 
 

Op de ledenvergadering in oktober is besloten de contributie voor 2016 
niet te verhogen. Leden met maandblad betalen € 45,00 en leden zonder 
maandblad € 22,00. 
 

U kunt de contributie contant betalen op de clubavond en op de tweede 
en vierde maandag van de maand in “De Til” in Leek. Overmaken op de 
algemene rekening van de penningmeester kan natuurlijk ook: 
NL 41 INGB 0003 9466 00 
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Oplossing, winnaar en stand na Ladderpuzzel 1, 
september 2015 
 

Het aantal inzenders van de puzzel was 10. Op de clubavond van 
oktober is de winnaar bekend gemaakt van Ladderpuzzel nr. 1. 
De winnaar was, na loting, met 11 punten W. van der Velde. De prijs 
(een cadeaubon van € 10 te besteden in het winkeltje en de postzegel-
serie van vraag 5) is uitgereikt op de clubavond. 
De oplossingen van ladderpuzzel 1: 

1. De 0 centzegel NVPH nr. B1768 
2. Engeland (Groot Brittannië of Verenigd Koninkrijk) 
3. E.L. Mouchon, D.E.C. Knuttel en H. Raeder 
4. Hongarije 
5. NVPH nr. 88. Michiel de Ruyter 1ct rood (hele serie als prijs 

voor de winnaar) 
6. België, Luxemburg, Frankrijk, (West- of Bondsrepubliek) 

Duitsland en Italië. 
 

De stand van de ladderpuzzel na de eerste ronde: 
 

Plaats Naam Punten 

1 M. Turner 11 

- T. Oberink 11 

- J. Schaafsma 11 

- C. van Leeuwen 11 

- W. van der Velde 11 

6 M. Klopstra 10 

- J. Brands 10 

- J. van der Wiel 10 

9 P. Kremer 9 

10 W. Wobbes 8 

 
Dan nu de derde ladderpuzzel. U kunt de oplossing inleveren op de 
komende clubavond. Bent u die avond niet aanwezig, of u heeft meer 
tijd nodig, dan mag u de oplossing sturen naar Klaas Keuter, Appelhof 
24, 9356 BT Tolbert (poststempel moet een datum hebben voor of op 
de 15e november) of e-mailen naar klaas.keuter@gmail.com. Gaarne 
vermelden welke ladderpuzzel het betreft.  
 

mailto:klaas.keuter@gmail.com
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1. Welke Nederlandse postzegel(s)  werd(en) als eerste ook als blok 
uitgegeven? Gaarne NVPH-nr(s). 

2. Waar staat U.P.U. voor? Gaarne de officiële Franse naam. 
3. Wie ontwierp(en) de zakenpostzegel in dubbele waarde van 2001? 
4. Welk land wordt bedoeld met “Nippon”? 
5. Welke postzegel staat hieronder afgebeeld? Gaarne het NVPH-nr. 

 

                      
 

6. Na veel wijzigingen heeft de PTT momenteel de naam POST NL. 
Noem zoveel mogelijk namen van rechtsvoorgangers van POST 
NL. (1 punt per goed antwoord, maximaal 5 punten) 

 
 

Opening De Til in Leek 
 

Op 14 september was het zover. De vereniging kan op vaste tijden 
permanent over twee ruimtes in het dorpshuis De Til in Leek 
beschikken. Het bestuur wachtte met spanning af of het vele verrichte 
werk resultaat zou opleveren. Nu, de eerste keer was hoopgevend. 
Ongeveer 25 leden verschenen, die onder genot van een gratis kopje 
koffie en de daarbij behorende traktatie, konden luisteren naar de heer 
Peeterse, die uitlegde, wat het bestuur met het in gebruik nemen van 
deze ruimtes beoogde. Het raadplegen van de bibliotheek kan sterk 
worden vereenvoudigd. Het contact tussen bestuur en leden kan worden 
geïntensiveerd. Het allerbelangrijkste is natuurlijk, dat leden elkaar 
informeel kunnen ontmoeten, onderling kunnen ruilen en praten over 
onze hobby. Het is echter nog te vroeg om nu al conclusies te trekken, 
dat gebeurt op de clubavond in februari.  
Een opmerking over de akoestiek, die aan de matige kant bleek te zijn, is 
reeds met het bestuur van de Til besproken. Naar een oplossing wordt 
gezocht.  
U weet voortaan, wat u op de 2e en 4e maandag van de maand kunt doen: 
op naar de Til en zo mogelijk leuk filatelistisch materiaal meenemen. U 
bent welkom vanaf 2 uur. 
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 “Dat kleine beetje meer” 
 

 
 

Ook u hebt ongetwijfeld dit jaar weer kinderpostzegels besteld. Toch een 
prachtige traditie, de verkoop van deze zegels via de schooljeugd. 
In de veiling van november treft u onder kavel 1 met een inzetprijs van 
slechts twee euro een interessant boekwerkje aan, dat in 1986 verscheen 
en waarin alle kinderpostzegels vanaf 1924 worden besproken. De 
illustraties zijn in kleur. Leuke wetenswaardigheden staan vermeld. 
Herinnert u zich nog de vier zegels met afbeeldingen van onze drie 
prinsen in 1972? In het boekje staat de foto afgebeeld, die als voorbeeld 
diende voor de zegel van Willem Alexander. De afgebeelde beer is op de 
postzegel weggelaten. 
Het boek begint met een gedicht van Trijntje Fop, dat jaren geleden al 
eens in een nieuwsbrief heeft gestaan. Omdat het zo grappig is en onze 
vereniging ook relatief vele nieuwe leden kent, volgt het hier nogmaals. 
 

Op een egel 
 

Een egel in een schrikkeljaar 
was uitermate prikkelbaar 
Hij schreef met elke stekel wat 
aan elk aan wie hij hekel had. 
Dat waren honderd boze brieven. 
Maar dit was toch wel weer het lieve: 
Dat elke brief van deze egel 
beplakt was met een kinderzegel. 
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Clubveiling november 2015 
 
1.  “Dat kleine beetje meer”.  Boek over 6o jaar                          2 
               kinderpostzegels. Zie artikel elders in de nieuwsbrief. 
2.1+2        Op briefstukje 1852 Koning Willem 111  O                     20 
  Cat.w.losse zegels € 80 
3. 12        1867-1868 Koning Willem 111   O       200      41  
4. 29              1872-1888 Koning Willem 111, brede bovenrand        O       150      30  
5. 257-260  1933 Zeemanszegels     O         45        7,50 
6. 77-79        1899-1905  Koningin Wilhelmina, bontkraag O        12,50   2,50 
7. 82-83       1923 Koningin Wilhelmina, ongetand   XX      20         5                   
                    met mooie veldrandnummers 
8. 238-239   1931 Goudse glazen    O        47,50    8 
9. 244-247   1933 A.N.V.V.     O        65        12,50 
10. 252-255 1933 Herdenkingszegels    O          6          1 
11. 278          1935 Luchtvaartfonds    O        13           3 
12. 287-288 1936 Universiteit Utrecht   O          7           1,50 
13.287-288  1936 Universiteit Utrecht   X          9           1,65 
14. 305-309 1938 Zomer     O          6            1,50 
15.                   vier series kinderpostzegels 1938-1941            O        16,30      3 
16. 323-324 1939 Willibrordus, serie ongebr. en gebruikt                 6,25      2 
17.346-349  1946 Koningin Wilhelmina   O     111          25 
18. 348          1946 Koningin Wilhelmina   O        45          15 
19. 349          1946 Koningin Wilhelmina   O        45          15 
20. 371-373 1940 Quilloche                      X      150         40 
21. 487-489  1948 Koningin Wilhelmina   O         18            3 
22. 534-537  1949 Koningin Juliana    O         35            7 
23. 544-548  1949 Kinderzegels    XX       19            3,20 
24. 550-555  1950 Zomer     O         35            6,50 
25. 556-560  1950  Kerken in oorlogstijd   O         53,50    12 
26. 588-595  1952 Zowel de dure als de goedkope serie                     O        63          12 
27. 596-600  1952 Kind     O         10            2 
28. 602-606  1953 Zomer     O         18            4 
29.                    vijf series  Verenigd Europa,1956-1961   O           7,60       1,50 
30 707-711   1958 Zomer     XX       20            3,20 
31. 722-726  1959  Zomer     O         25            5 
32. 738-742  1960 Zomer                                                     XX       16           3 
33. 854          1965  Kind, blok zonder vouw   O          25           6 
34. 886-868 1967  Velletjes Amphilex, fraai stempel A’dam-Osdorp O     82,50   17,50 
35. 1941-1958 1971-1976 Koningin Juliana Regina  O          4,40      1 
36. 1773-1777  1998          Verrassingszegel,   O          8            1,50 
   16 zegels met verschillend middenstuk  
37. 2324       2005      Mooi Nederland,no.2, plaatsje Nederland  XX       15           3 
38. 2306-2315 2004 Goede doelenzegels, zelfklevend O           9            1 
   teruggeplakt op ondergrond  
39. 2720-2729 2010 Tour de France,  fr.w. € 6,90  XX         8            5 
40. D25-D26 1950 Cour de Justice   O          20           4 
41. D25-D26 1950 Cour de Justice   O          20           4 
42. D27-D32 1951-1953 Cour de Justice   O            5,20      1 
43. D33-D40 1951-1958 Cour de Justice   O            7,90      2 
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44. P1  1870 Portzegelno.1, puntstempel 44 O          15           3 
45. P8  1861-1887 Type 3, de lastige zegel uit serie  O          35           7    
   P3-P12 
46. P29-P30 1906-1909 Portzegel   X           10          2,50 
47. P31-P43 1907  Portzegels Michiel de Ruyter O         160       35 
48. TG 1  1877-1903  Telegramzegel   O           45        12,50 
49. TG 7  1877-1903  Telegramzegel   O       1600     100 
   Afstempeling bijna niet te zien 
50. D4  1913 Opdruk armenwet   XX       100         30 
51.   Postzegelmapje 454 en 455, Bezoek Amsterda            13,90     5 
  Fr. w. € 5,76 
52. 1381-1383   1987 Rode Kruis, + boekje 36, + inhoud boekje O 9,10      2 
  Boekje gest. niet vaak aangeboden!! 
53.   Prestigeboekje 10; Going for gold ,                  30           7 
thema schaatsen, lenticulaire techniek 
54.  Prestigeboekje Amstel Gold race, met 12 pers,                  7 
  Postzegel, afb. wielrenners. Fr.w. € 8,28. 
55. AU1t/m AU30 Nederland automaatstroken   O             60         18 
56.   vier boekjes Zomerzegels. PB 30-31-32-35 O             16          3,50 
57.  Postzegelboekje 37, dec. 1987  O 27,60    7 
  Gest. niet vaak aangeboden! (Gouda) 
58. V 886-888 1967 Amphilexblokken   XX 82,50    25 
59.   Jaarpakket 1982    fr.w. € 9,10    16,20     3 
60. 854  1965 Blok Kinderzegels op grote FDC-enveloppe.  5 
  Stempel Gieten 16-11-1965, prijs blok los € 25  
61.    Postzegelboekje 23 b. Amphilex 1977, pl.fout     5 1 
  “Afschuining” Andreaskruis linksboven.   
62.  1987 Postzegelboekje 37, decemberzegels XX   29 5 
63.  7 postzegelboekjes 22c,24a,25a,26a,27a,28,29 O                 7 
   gestempeld niet vaak aangeboden! 
64.  7 maximumkaarten kinderzegels 1981-1986  3,50 
65.  Ansichtkaart Dokkum, afst. 1921    8 
66.  Ansichtkaart EE, Grote Kerklaan, afst. 1921   8 
67.   Ansichtkaart Doezum, Gereformeerde school   8 
  Fr. Vliegende Duif 1½c. Afst. 1931. 
68.  35 ansichtkaarten, afb. kerken, vnm. Noord-Nederland  3,50 
69.   10 (brief) kaarten, gefr. met toeslagzegels, ook 1x Oc.zegel 2 
70.  5 maximumkaarten, Zomer 1962    2 
71.  ± 30 zegels en 8 brieven, thema “Klokken”   7,50 
72.  10 Luchtpostbladen Nederland. Bekijken, leuke kavel!! 5 
73. E7 1952 FDC Jan van Riebeeck,  met adres, open klep,   7 
  Lichte plakkerrest achterkant. 
74.  Persoonlijke postzegels Tolbert, 1 vel van 10, fr.w. € 6,90 4 
75.  5 FDC’s Koningin Beatrix,  Philato Zaanstad 46-50 44 6,50 
75a  1972 Herdenkingszegels “Ontzet van Groningen”  bod 
  Nederlandse en Duitse versie, niet frankeergeldig. 
 
Duitse Rijk 
76. Mi P271 Bijzondere briefkaart SA spelen in Berlijn O   3,50 1 
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Saargebied 
77. 32-43 Op enveloppe, catw. zegels €25,       4,50 
 
Bondsrepubliek Duitsland 
78. Mi 2560-2563   Thema treinen    O     8,50 2 
79.  14 stuks automaatstroken 1981  XX  2,50 
80.   Combinaties uit boekjes, burchten en kastelen  XX  2 
81.  1998 Dag van de Postzegel 16 postwaardestukken  5 
  Thema: “geldhervorming,” bijz. stempels, bekijken!! 
 
België 
82.   Blokken 93, 97, 98, 99, 100 + vel motoren                  25,20  5,50 
 
Jersey 
83. 1173-1177 H.C.Andersen (met blok 48)   XX 14,50 3,50 
84    3 velletjes “Bloemen in het wild” 2005,2006,2007 XX 37 8,50 
 
Polen 
85  7 blokken tussen Mi. 103 en 178   XX 22,80 4,50 
 
Canada 
86.   6 FDC’s. 1968 met adres     2 
87.  10 onbeschreven FDC’s uit jaren 1974-1979   5 
 
Somalië 
88.   serie oude auto’s + blok     1 
 
Engelse dominions 
89.   20 velletjes, 25 jarig jubileum Koningin Elisabeth   XX  7,50 
  Bekijken!! 
 
Nieuw-Zeeland  
90.   15 prachtige FDC’s, onbeschreven. Beslist bekijken!!!              8 
      
91.   14 brieven wereld, leuk gefrankeerd met bloemenzegels  2 
 
92.  Door PostNL uitgegeven (foto)boek over paddenstoelen  2,50 
93.  Door PostNL uitgegeven (foto)boek over paddenstoelen  2,50 
94.  Leuchtturm muntenalbum (nieuw)  Bekijken!!   2 
95.  DAVO insteekalbum, leeg, zwarte bladen z.tussenstr. Nero E 2,50 
   Winkelprijs € 10 
96.   Verenigd Europa meelopers XX/O, catw. ±€ 200, enkele niet 20 
  Complete series zijn niet berekend. Bekijken!! 
97.   Leeg insteekalbum, 32 bladen, wit, z.tussenstr. opdruk Suriname?   7,50 
   Nieuwprijs € 25 
98.  Verenigd Europa,  46 FDC’s met o.a. Zwitserland Mi 681-682  30 
   (koopje) 
99.  Insteekalbum Importa, edelweiβ, 18 bladen z.tussenstr.      6  
   Winkelprijs € 14. 
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VEILINGVOORWAARDEN  
 

1. Kopers zijn geen provisie verschuldigd. 
2. De veiling geschiedt tot een biedprijs van vijf euro met 25 cent 

verhoging, van vijf tot 10 euro met 50 cent verhoging en boven 10 
euro met 1 euro verhoging. 

3. Schriftelijke bieders dienen hun biedbriefje voor de veiling op te 
sturen naar: R.J. Oberink, Valkenierslaan 1, 9301 KM Roden 

4. Schriftelijke bieders kunnen een maximumbod opgeven, bijvoorbeeld 
"kavel 1: 15,00". Wordt in de zaal 10,00 geboden als hoogste bod dan 
krijgt de schriftelijke bieder het kavel toegewezen voor 11,00. 

5. De omschrijving van de kavels is naar beste weten, maar geheel 
vrijblijvend. 

6. Reclames op zegels uitsluitend op de veilingavond, schriftelijke bieders 
bij aflevering. 

7. De kavels zijn op de veilingavond te bezichtigen tussen 19.15-20.00 
uur of op een eerdere dag na telefonische afspraak.  

     Bel hiervoor R.J. Oberink, tel. 050 501 9547. 
 
 

Verslag clubavond 7 oktober 
 

Maar liefst 41 personen, waaronder twee gasten, bevolkten de grote 
ontvangsruimte van “Op de Helte” tijdens de afgelopen clubavond. 
De financiële ledenvergadering, sinds enkele jaren een vast onderdeel van 
de oktoberbijeenkomst, werd binnen 10 minuten afgehandeld: de 
contributie voor 2016 blijft ongewijzigd, de begroting voor 2016 werd 
daarop zonder op- of aanmerkingen aangenomen en de heer Kremer 
werd onder applaus benoemd tot nieuw bestuurslid. 
Het vervolg, de “normale” clubavond, verliep ook vlot. De heer 
Schaafsma wist bijna alle kavels van de miniveiling te verkopen en dat 
betekende een bruto-omzet van bijna 90 euro. 
Na de pauze besprak de heer Keuter de resultaten van de eerste maand-
puzzel van de ladderwedstrijd, waarbij de secretaris na loting als winnaar 
uit de bus kwam.  
Het hoofdonderdeel van de avond was de boeiende beamerlezing “Hier 
sta ik, ik kan niet anders” over Maarten Luther. De heer Oberink nam 
ons aan de hand van fraaie afbeeldingen 500 jaar mee terug in de 
geschiedenis. 
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Het woord is aan… 
 

Op 7 oktober jl. werd de heer P(iet) Kremer benoemd tot bestuurslid 
van onze vereniging. Voor de redactie een reden om maar eens met hem 
te gaan praten. Hier volgt zijn relaas: 
“Van beroep ben ik landbouwer in Oldehove en hoewel ik al wat ouder 
ben, ben ik nog vaak op het bedrijf aanwezig. 
Ik heb veel functies bekleed in landbouworganisaties, hetgeen altijd 
blikverruimend heeft gewerkt. 
Postzegels verzamel ik vanaf mijn lagere schooltijd, voornamelijk 
Nederland, maar ook enkele Europese landen hadden mijn belang-
stelling. Mijn interessante verzamelgebied is thans de Verenigde Staten 
van Amerika.  
Ongeveer vijf jaar geleden bezocht ik een tentoonstelling in Veendam. In 
het programmaboekje las ik iets over de vereniging Roden-Leek e.o. en 
werd de naam genoemd van de familie Oberink, die ik nog kende uit de 
tijd dat ik nog in de zwemsport actief was. Mijn grote liefde was het 
langebaanzwemmen, waarvoor ik op organisatorisch gebied veel heb 
gedaan. Ik besloot mij aan te melden bij de vereniging Roden-Leek, een 
stap, waarvan ik nog geen moment spijt heb gehad. 
De clubavonden zijn leuk en leerzaam en tijdens de maandelijkse 
miniveilingen heb ik interessant materiaal op de kop kunnen tikken. 
Brieven en kaarten met stempels uit mijn directe omgeving vind ik zeer 
interessant. Het maandblad Filatelie lees ik aandachtig, maar niet alle 
artikelen zijn voor mij “het bewaren waard.” 
Tot zover ons nieuw bestuurslid de heer Kremer, die ongetwijfeld voor 
de vereniging nog veel kan betekenen. 
 
 

Kopen op internet? Altijd opletten! 
 

Wij zijn er opmerkzaam op gemaakt dat Rob Nihot, alias Bor Tohin, 
Stampgrossier, Justinia Justiniana, etc. weer op het internet actief is en 
dan met name op Marktplaats. Hij handelt nu onder de naam 
“Platinum”. 
In het verleden was hij onder meer berucht voor het aan de man brengen 
van “fascimiles” (kopieën), valse zegels  en zegels van dubieuze kwaliteit, 
wat met een mistige omschrijving versluierd in de tekst aan de argeloze 
koper meegedeeld werd.  
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Onze eigen postzegelbeurs 
 

Onze eigen postzegelbeurs wordt gehouden op zaterdag 24 oktober in 
het Dorphuis, Roderweg 86 in Nieuw-Roden van 10 tot 15 uur. 
Ook dit jaar heeft uw Nieuwsbrief een nummer op de eerste pagina. 
Komt dat overeen met een nummer op de lijst in de info-stand, dan hebt 
u als bezoeker een leuke prijs gewonnen. 
De beurs is misschien niet de grootste in onze regio, maar er zijn toch 
handelaren met materiaal voor iedere verzamelaar. Het bestuur rekent 
erop, dat vele leden de beurs bezoeken, hij wordt nu eenmaal niet voor 
niets georganiseerd. Zie ook de advertentie elders in dit nummer. 
 
 

Uit onze bibliotheek 
 

Is het zinvol een boek over postzegelkunst, dat in 1960 verscheen, nog 
eens te lezen? De aarzeling is groot, maar na het lezen van enkele 
hoofdstukken raakt de lezer gefascineerd door de manier waarop de 
filatelist van toen zich bezig hield met bijv. het ontwerpen van 
postzegels. Het boek heet: “Postzegelkunst” en is geschreven door 
Christiaan Moor, een schrijver met een grote belangstelling voor hoe een 
postzegel wordt gemaakt.  
 

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw was het een bekend verschijnsel 
dat de technici, ontwerpers, graveurs en drukkers enthousiast waren over 
de postzegelontwerpen, maar dat het brede publiek deze vaak niet 
konden waarderen. Een veel gehoorde verzamelaarskreet was altijd: 
“Geef ons maar postzegels met de afbeelding van vlinders”.  
De auteur beschrijft, vaak vanuit een technisch perspectief, alle 
postzegels die tot 1960 in Nederland zijn verschenen. Enkele citaten uit 
het boek van Moor, die stof tot nadenken bieden, zijn o.m.:  
1. Cultuur vereist in de eerste plaats een zeker evenwicht van geestelijke 
en stoffelijke waarden.  
2. De voorstelling op een postzegel geve op basis van de opdracht met 
een minimum aan middelen een maximum aan expressie.  
3. Hoeveel er ook te zeggen valt voor het werk van één hoofd en één 
hand, wij vragen ons op dit ogenblik, nu de monumentale kunsten in de 
uitgebreidste zin beginnen te herleven, ernstig af of juist niet in de 
wisselwerking van ontwerper en uitvoerder een rijkdom van ongedachte 
expressiemogelijkheden ligt.  
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Het lezen van dit boek kan als een verrijking van de filatelistische kennis 
van de lezer worden beschouwd. Snel doorlezen heeft geen zin, want dan 
blijft veel “filatelistisch moois” liggen.  
Wilt u dit boek lezen, neem dan contact op met onze bibliothecaris. Tel: 
0594 517 721.  
 
 

Verenigingscatalogi 
 

Hieronder volgt een overzicht van de catalogi, die bij de nieuwtjesdienst 
kunnen worden geleend. 
  
Nederland:  
1. NVPH Speciale catalogus 2015 (ook oudere jaargangen zijn aanwezig)  
2. NVPH Postzegelcatalogus 2015-2016, de zgn. Juniorcatalogus. Alle 
zegels t/m 2014.  
3. NVPH Specialiteiten-catalogus Nederland. 1e en 2e editie.  
4. Geuzendams Catalogus van de postwaardestukken van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen. 8e (laatste) editie.  
5. Catalogus postzegels op brief. H. Buitenkamp-E.Müller. 7e (meest 
recente) editie 1993. Gedegen overzicht van de posttarieven in ons land.  
 

Buitenland:  
1. Michelcatalogus Duitsland. Jaargangen 2015, 2014 en 2013.  
2. Michelcatalogi Europa, deel 1 t/m 7 (pas verschenen): 

Deel 1: Midden-Europa  
Deel 2: Zuidwest- Europa  
Deel 3: Zuid-Europa  
Deel 4: Zuidoost- Europa  
Deel 5: Noord- Europa  
Deel 6: West- Europa, met o.a. Nederland  
Deel 7: Oost-Europa.  

3. Noord-Amerika, 2015, met o.a. Canada, Hawaii, USA en UNO - New 
York  
4. Oudere jaargangen met o.a. Japan, China, Korea, Australië, Midden-
Amerika, Zuid-Amerika en bepaalde delen van Afrika.  
 

Leden, die een suggestie hebben voor het aanschaffen van nog niet- 
beschikbare catalogi, kunnen dit kenbaar maken aan het bestuur. Wij 
zullen proberen aan elk redelijk verzoek te voldoen. 
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 Op elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de 
zomermaanden, is er een clubavond in het gebouw "Op de Helte”, 
Touwslager 125 te Roden (tel. 050 501 9390).  

     Voorafgaand aan de clubavond ontvangen de leden een convocatie. 
 

 Maandelijks ontvangen de deelnemers aan het rondzendverkeer een 
doos rondzendboekjes.  

     Leden kunnen voor intern en extern rondzendverkeer eigen boekjes 
inleveren. 

 

 Bij de nieuwtjesdienst zijn nieuwe en eerdere uitgaven van Neder-
landse en buitenlandse postzegels, F.D.C.'s, jaarpakketten, enzovoort 
in abonnement te nemen. 

 

 Via de besteldienst kunt u catalogi, stockboeken, albumaanvullings-
bladen en dergelijke bestellen.  

     De korting op de normale winkelprijs bedraagt 10-15 %. 
 

 De vereniging beschikt over een bibliotheek, catalogi en filatelistische 
apparatuur. Alles wordt gratis aan de leden uitgeleend.  

     Onder andere betreft dit: 
          - de speciale catalogus Nederland (NVPH), 
          - wereldcatalogi (Michel, in het Duits),  
          - het Handboek Postwaarden Nederland,  
          - een uitgebreide bibliotheek (met ook buitenlandse onderwerpen), 
          - leesmappen met actuele filatelistische bladen, 
          - een fluorlamp, 
          - een electronische tandingsmeter,  
          - een watermerkzoeker. 
 

 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 november bij het secretariaat 
te zijn ingediend.  

 

 De verenigingscommissie Nalatenschappen kan voor leden en  
nabestaanden bemiddelen bij verkoop van verzamelingen.  
De vereniging zelf doet geen aankopen. 

 

 De contributie voor 2016 bedraagt € 45,00 inclusief het abonnement 
op het landelijke maandblad "Filatelie". 
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